Wzór, który przygotowaliśmy powinieneś wypełnić jeżeli chcesz zmienić hasło
telefoniczne do rachunku w Biurze maklerskim mBanku.

Do wypowiedzenia umowy potrzebujemy kilku Twoich danych, prosimy o ich
podanie. Bez tego nie będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku.

Oryginał wypełnionej
maklerskiego:

dyspozycji

wyślij

na

adres

korespondencyjny

Biura

Biuro maklerskie mBanku
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość
wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych, Adres do korespondencji: Biuro maklerskie
mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 22 697 47 00.

Dyspozycja zmiany hasła telefonicznego

ANEKS do umowy nr _____________
zawarty w Warszawie w dniu _________________r.
pomiędzy mBank S.A. z siedzibą
w Warszawie, prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej – biura maklerskiego zwaną dalej "BM", a
Panem / Panią __________________________________________________________,
adres zamieszkania ______________________________________________________,
rodzaj i nr dok. tożsamości ________________________________________________,
data wydania dok. tożsamości: __________ ,data ważności dok. tożsamości:__________
PESEL ____________________, numer rachunku inwestycyjnego___________________
telefon kontaktowy ___________________.

§1
W Umowie o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym strony
postanawiają zmienić postanowienia dotyczące hasła i odzewu używanych w związku ze
składaniem zleceń i innych dyspozycji drogą telefoniczną, w ten sposób że:
Dla celów identyfikacyjnych Klient ustala jako swoje hasło: __________________
oraz jako odzew przyjmującego dyspozycję ze strony Spółki: __________________
§2
1.

Postanowienia aneksu wchodzą w życie z dniem ______________r. (datę uzupełnia
pracownik mBanku po wpłynięciu poprawie przesłanych dokumentów)

2. Pozostałe postanowienia umowy, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.
3. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

______________________
podpis Klienta

Podpis Klienta pod dyspozycją musi być poświadczony notarialnie.
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